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8االثنين: 

بن دغر والعليمي.. العودة لألصل

> طبعًا أرفض العنصرية وأكرهها وأقف 
ضدها وأعتبر كل المهمشين بمن فيهم 
أصحاب البشرة السوداء كلهم «جالكسي» 
ودائمًا أصفهم باإلنسان «الشوكالتة» رجاًال 

ونساًء وهم اخوتنا..
غير أن ما دفعني لذكر هذه الواقعة هو 
أن الزعيم علي عبدالله صالح أراد أيضًا أن 
يعمل مثل محرر العبيد «سبارتاكوس» 
وإبراهام لنكولن.. حيث أخذ يأيدي بعض 
المهمشين في تجسيد لقناعات المؤتمر 
ورفضه العنصرية والساللية والــفــوارق 
االجتماعية، ولسوء حظ الوطن والشعب 
والمهمشين أيــضــًا كــان أحــمــد عبيد بن 
دغــر ورشـــاد العليمي هما مــن وصــال إلى 
أعلى المناصب في الدولة وداخل المؤتمر 

الشعبي..
كان بن دغر وبسبب ابتسامته الدائمة 
التي تشبه صور المروجين لمعجون األسنان 
مرشحًا ألن يصبح عضو مجلس رئاسي أو 
رئيسًا له ممثًال عن المؤتمر الشعبي العام..
ــل ان يظل يـــؤدي نفس دور 

َّ
لكنه فــض

العبد الرخيص ولذا انضم بسرعة إلى عبيد 
الرياض..

نفس هــذه الحالة المرضية ظل يعاني 
منها رشاد العليمي الذي يعيش انطوائيًا 
ومنعزًال ويشعر بالضعف وعــدم الثقة 
بنفسه رغم أن القيادة السياسية بزعامة 
الرئيس الصالح جعلت منه وزيرًا وسلمته 

العديد من المهام المهمة..
ومن ذلك انه اصبح وزيرًا ليكون عنصر 
تواصل مع السعودية، بل ومكنته القيادة 
السياسية من نقل بعض المعلومات التي 
ــاض.. وعلى الــرغــم من  ــري ــى ال تريدها إل
المكانة التي أوصــل إليها العليمي، لكن 
عقلية المستخدمين واألدوات الرخيصة 
ــه الوطني مثله مثل بن  تغلبت على والئ
دغر فزحفا نحو المال المدنس ولم يتردد 
العليمي ان «يخدم» إلى جانب من تسببوا 
فــي إلــحــاق تشوهات عميقة فــي جسده 

ومستقبله..
فنجده نسي بسرعة حتى أشــالء جسده 
التي ُمزقت ودمه الذي ُسفك وانضم للعيش 

معهم فــي فــنــدق واحـــد داخـــل الــريــاض 
ويتبادل العناق مع أوالد األحمر واإلخوان 

المسلمين بحرارة..
أمــثــال هــذه العناصر الوضيعة نجدها 
اآلن تعمل بدأب ضد الوطن وأبناء الشعب 
اليمني وضد القيادة السياسية التي صنعت 
منهم كائنات ومكانة يلتفت إليها.. قبل 
مكاسب آل سعود الذين يشترونهم اليوم 

بالمال المدنس..
ــا يــخــســر بـــن دغـــر والــعــلــيــمــي  ــدم وعــن
ــشــرف  وأمــثــالــهــمــا الــوطــن والــشــعــب وال
رى ماذا يبقى لهم في الحياة..؟

ُ
الشخصي.. ت

ــرى لماذا التمادي في الخيانة وسفك 
ُ
ت

الدم اليمني.. وهل الطائرات والصواريخ 
ستعيدهم إلى الوطن الذي أصبح مملوءًا  
بأشالء أطفال اليمن.. أم أنهما ال يشاهدان 
ذلك الدمار الكبير الذي ألحقوه بالبالد..؟ 

فهذا رهان مستحيل التحقق!
لكن يمكن أن نقول إنهم عادوا إلى أصلهم 
ووجدوا في الرياض ما فقدوه في اليمن.. 

 يحنُّ إلى أصله!
ٌّ

وكل

< ُيــروى أن ســالم ربيع علي أراد أن يدمج بعض الشــرائح والفئات في المجتمــع ومن ذلك «األخدام» فاختار  
مجموعة من شــباب المهمشــين مفتولي العضالت وبعثهم في دورات عسكرية للخارج وبعد بعضة أشهر 
بلــغ أن بعضهــم يعانون من األمراض وليســوا صالحين للتدريبات العســكرية المكثفة وال فــي الجيش أيضًا فعاد 

ُ
أ

أولئك المهمشين للعمل بالبلدية من جديد.. فجأة توارى ذلك الشعار الذي كان يردد «سالمين قدام قدام سالمين 
محناش أخدام».. وأصبح يردد شعار آخر «سالمين عمال بلدية.. سالمين ما نشتيش أذية»..

 محمد شرف الدين

بعد عام من التحليق والعدوان على اليمن

مقاتالت السعودية تخرج عن الخدمة

بحاح يعقد صفقة مع دول العدوان

السعودية ومرتزقتها يسعون لاللتفاف والتهرب من تعويض اليمنيين
تسعى السعودية باستماتة ومعها   

دول مجلس الــتــعــاون الخليجي 
المشاركة في العدوان على اليمن الى عقد 
مؤتمر لما تسميه بإعادة إعمار اليمن، 
بعد أن عقدت اجتماعات صورية اعلنت 
خاللها عن تقاسم إعادة اعمار القطاعات 
االقتصادية في اليمن فيما بينها وضرورة 
عقد مؤتمر دولي لتمويل ذلك في محاولة 
للتهرب من حق اليمن والشعب اليمني 
في الحصول على تعويضات كاملة جراء 
ــعــدوان غير المبرر الــذي شنته على  ال
اليمن والحصار الظالم والذي تسبب في 
استشهاد وإصــابــة عــشــرات اآلالف من 
اليمنيين وتدمير شامل للبنية التحتية 
للبالد، وهي تعويضات ملزمة وفقًا للقانون 
الدولي الذي يسمح للدول المعتَدى عليها 
ـــدول المعتدية بــإزالــة آثــار  بمطالبة ال

العدوان.
الجدير بالذكر أن مسؤولين سعوديين 
ات  وخليجيين عقدوا مؤخرًا سلسلة لقاء
مــع مرتزقة الــريــاض مــن أتــبــاع حكومة 
هادي تم فيها مناقشة ما يسمونه بإعادة 
اإلعمار والتفكير بعقد مؤتمر دولي يتم 

فيه الدعوة الى تمويل إعادة اإلعمار، وهي 
مؤامرة مفضوحة يسعون من خاللها وقبل 
التوصل إلى أية حلول سياسية الى تمييع 
حق الشعب اليمني في التعويض، وقد 

اقترح ذلك المدعو عبدالملك المخالفي.
هــذا وتــقــدر مــصــادر اقتصادية وفقًا 

لوسائل إعالمية خسائر البنية التحتية 
اليمنية بأكثر من مائة مليار دوالر.

 وبهذا الخصوص يواصل وزراء حكومة 
الخائن بحاح التآمر على الشعب اليمني 
ــحــاوالت عقد صفقات لحرمانه من  وم
التعويضات مقابل الحصول على المزيد 
من المال السعودي المدنس، وكانت دول 
العدوان قد تداولت األيام الماضية خبر 
إعداد مجلس التعاون مع حكومة المدعو 
بحاح تقريرًا أوليًا عن حجم األضرار التي 

لحقت بالبنية التحتية.
وتؤكد مصادر قانونية أن التعويض 
الكامل عن األضرار يكفله القانون الدولي 
وال يستطيع العمالء والقتلة اسقاطه 
بصفقات قــذرة، حيث إن معظم الدول 
التي تعرضت العتداء انتزعت التعويض 

مثل الكويت وانغوال وغيرهما.

 شيماء محمد

ـــرات    أصـــبـــحـــت طـــائ
الــعــدوان السعودية 
تصدر أنينًا وحشرجات قبيل 
االحتضار بعد قرابة سنة من 
تعب التحليق والسفر جوًا 
والقصف الهمجي والوحشي 
على اليمن أرضًا وإنسانًا دون 
أن تــجــد لــحــظــة لتستريح 
حــتــى فــي األعــيــاد الدينية 

والوطنية.
فخالل هذا القصف الجوي 
ـــمـــتـــواصـــل عـــلـــى الــيــمــن  ال
تهالكت أجهزتها وانتهت 
ـــفـــوالذي  أمـــــام الـــصـــمـــود ال
للشعب اليمني كما انهارت 

معنويات الطيارين الذين وجدوا أنفسهم معلقين في 
أجواء اليمن ولم تحقق أكثر من مائة ألف غارة شنوها 
أي تقدم في األرض لصالح الرياض، بل استطاع الشعب 
اليمني بصموده االسطوري أن يحطم أسطورة المقاتالت 
الحربية ومــا كانت تبثه من حــاالت رعــب وخــوف لدى 
ــدون منافس كوحش  الشعوب عندما تحلق وتــبــدو ب
اسطوري وهــي تمر وتشق عباب السماء في مهمات 
تدريبية أو استعراضية، فما بالنا اليوم وهي تقصف 
اليمن بصواريخ وقذائف وأسلحة محرمة دوليًا منذ حوالي 

٣٣٦ يومًا ولم تستطع تركيع الشعب اليمني الصامد.
وعلى ذات الصعيد بدأت قيادات العدوان ومرتزقته 
تتهاوى كقطع الشطرنج نتيجة فشلهم أيضًا في تحقيق 
أي تقدم في الميدان خالل سنة من العدوان على اليمن، 

بل انعكس الوضع ليقول الشعب اليمني: «كش ملك»!!
ولعل المجزرة األخيرة التي أطاحت بعدد من كبار 
عمالء السعودية وفي مقدمتهم المقدشي واليافعي 
تؤكد بما ال يدع مجاًال للشك أن تحالف العدوان أوشك 
على االنهيار بعد أن تحطمت كل قوته أمام جبال اليمن 
ونهشت صخورها أكباد مقاتليهم وارتوت رمال أرضها 
بدمائهم.. ويزداد موقف تحالف العدوان سوءًا بالخسائر 
المالية المهولة التي تتكبدها السعودية ودول خليجية 
أخرى لتمويل هذه المغامرة الخاسرة والمقامرة القاتلة.

ل إقدام محمد بن سلمان وزير الدفاع السعودي 
َّ
لقد مث

مؤخرًا على إقالة عدد من القيادات العسكرية العميلة التي 
تقود العدوان على بالدنا في العديد من جبهات القتال 
ل اعترافًا صريحًا بهزيمة السعودية في المواجهات 

َّ
مث

العسكرية بمختلف جبهات 
القتال، والــذي يؤكد فشل 
الــرهــان على خــيــار الحسم 
الــعــســكــري لــحــل األزمــــة 
اليمنية، وتعد التغييرات 
األخـــيـــرة واســـنـــاد الــمــهــام 
لمرتزقة آخرين تحوًال في 
ــقــرار في  قــنــاعــات صــنــاع ال
تحالف العدوان الذي تقوده 
السعودية باتجاه استخدام 
آخر ورقة أو الرضوخ للخيار 
السلمي.. السيما وان هناك 
معلومات تفيد بأن المرتزقة 
قيلوا من قبل محمد 

ُ
الذين أ

بن سلمان تمت اقالتهم دون 
العودة الى العميلين هادي 

أو بحاح.
كما أن قرار تعيين الجنرال 
العجوز الهارب علي محسن نائبًا للقائد األعلى للقوات 
المسلحة وميليشيات المرتزقة- على اعتبار أن هادي 
قائدها- يعكس حجم التخبط الذي وصل إليه نظام آل 
سعود.. كما أن هذا التعيين لن يغير من مسار الحرب 
الدائرة على اليمن وال يمكن اعتباره تكتيكًا عسكريًا 
مهمًا، وإنما يمثل إقرارًا بالفشل الذريع عسكريًا ودليل 
لجوء النظام السعودي آلخر األوراق الهزيلة لديه وهو 

جنرال الفرقة المنحلة..
غير أن اصدار قرار كهذا في هذه المرحلة يشكف أن 
قادة تحالف العدوان يسعون الى تعزيز تحالفهم مع 
التنظيمات اإلرهابية القاعدة وداعش وتسليمهم الملف 

اليمني بأكمله..

”اإلندبندنت“ 

اإلعالم السعودي فشل في 
التغطية على االنتهاكات

عــن الــرؤيــة التجميلية التي  
تحاول السعودية تقديمها 
عن نفسها من خــالل وسائل إعالمها 
نشرت صحيفة اإلندبندنت البريطانية 
ات الصحف  تقريرًا فصلت فيه ادعـــاء
السعودية التي تريد إخفاء انتهاكات 
حقوق اإلنسان في المملكة، وأشارت إلى 
تعامل السلطات السعودية مع أشهر 
مستشاري العالقات العامة في العالم 

لتعزيز سمعتها.
وكشف التقرير وثائق سرية تؤكد 
مخاوف جماعات حقوق اإلنــســان من 
أن هذه الوكاالت تعمل على تبييض 
انــتــهــاكــات الــســعــوديــة ومنها القتل 

والتعذيب وجرائم الحرب.
وأوضـــح التقرير عــن نشر شركات 
إعــالن منها كورفيس مــقــاًال بالنيابة 
عــن النظام السعودي يبرر إعدامه 
لمواطنين، كما تحدث عــن إنشائها 
مجالت عبر اإلنترنت تديرها السفارة 
السعودية في أميركا من أجل تقديم 
رواية مختلفة عن حقيقة األحداث في 

السعودية.
اإلندبندنت فندت األخبار التي نشرتها 
مجلة  السعودية اآلن والتي تكشف ما 
تريد السعودية باعتبارها أكثر الدول 

إثارة للجدل تقديمه حول نفسها.
ففي اليوم العالمي للمرأة في ٨ مارس 
نــشــرت الــوســائــل اإلعــالمــيــة العالمية 
ــار حـــول اســتــمــرار مــنــع الــمــرأة  ــب األخ
السعودية من القيادة وفــرض نظام 
الوصاية. في المقابل نشرت المجلة خبرًا 
يتناول السماح للمرأة برياضة المالكمة.
ــرايــر تحدثت  ــي مـــن فــب ــثــان ـــي ال وف
وسائل اإلعالم العالمية عن اإلعدامات 
الجماعية في المملكة والتي تضمنت 
إعـــــدام أطـــفـــال واســـتـــخـــدام تهمة 

اإلرهاب..

في المقابل، نشرت المجلة تقريرًا 
حول مهرجانات شبابية في المملكة 
دون التعرض لقضايا الشباب الذين 

يواجهون اإلعدام.
وفـــي ديسمبر ٢٠١٥م تــصــدرت 
ــمــدون رائـــف بــدوي  قضية إضـــراب ال
عن الطعام احتجاجًا على جلده، فيما 
تناولت المجلة وضع القهوة السعودية 

على القائمة الثقافية العالمية.
وفي نوفمبر ٢٠١٥م نشرت الصحف 
العالمية الدعوة البريطانية للتحقيق 
فــي انتهاكات السعودية فــي اليمن، 
مقابل نشر المجلة تهنئة المملكة على 

كونها صديقة للبيئة.
وكشفت "االندبندنت" البريطانية، 
عن حصولها على وثيقة سرية، تثبت 
تورط واحدة من أهم شركات اإلعالنات 
ـــي تــبــيــيــض الــســجــل  األمـــريـــكـــيـــة، ف

السعودي لحقوق اإلنسان.
وقالت الصحيفة: إّن الوثيقة تثبت 
أّن الــشــركــة عــمــلــت بــفــاعــلــيــة منذ 
ثمانين عــامــا،ً على تعزيز العالقات 
بين الشعبين األميركي والسعودي، 

وحكومات البلدين.
وعن هوية الشركة، قالت الصحيفة: 
إن شــركــة "كــورفــيــس" األميركية، 
التابعة لمجموعة "بابليسيز"، التي 
تضم وسائل إعالم، وشركات إعالنات 
مــن بينها "ســاتــشــي أنـــد ســاتــشــي"، 
قامت بتوزيع مقالة وزير الخارجية 
السعودي عادل الجبير، التي حاول من 
خاللها تبرير أحكام اإلعدام بحق ٤٧ 
شخصا،ً من بينهم الشيخ الشهيد نمر 

النمر.
وأشارت "اإلندبندنت" إلى أّن الشركة 
عادت وسحبت المقال عن موقعها بعد 
رسالة وّجهتها لها منظمة "ريبريف" 

الحقوقية البريطانية.


